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SIKKERHETSDATABLAD
Hamron Fälgrent / Felgrens

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Utgitt dato
Revisionsdatum

Kjemikaliets navn

Kjemikaliets bruksområde
Relevant identifiserte bruksområder

Nödtelefon

Stoffets/blandingens farlige
egenskaper

Kjemikaliet kan brukes av forbrukere

Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
E-post
Hjemmeside
Org.nr.
Kontaktperson

04.09.2014

22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare
åpen 0 - 24 Jula kundesrvice åpningstider mån-fre 8-20, lör-sön 10-17 tel:67 90 01 33

Ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Ja

Vaskemiddel.
SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)
PC6 Bilpleieprodukter***

Jula AB
Box 363
532 24
SKARA
SVERIGE
+46(0)511-24600
info@jula.se
http://www.jula.com
556250-6252
Pia Björnberg

Hamron Vaxschampo / Vokssjampo

1.1. Produktidentifikator

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Nødtelefonnummer

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen 
og bruk som det advares mot

SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

S-setninger

Generell farebeskrivelse

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Inneholder ikke stoffer som skal angis ifølge gjeldende foreskrifter. Ej
märkningspliktig.

2.3 Andre farer



AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold

3.1 Stoffblandinger

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

5.1 Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling 
er nødvendig 
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Polymer based on 2-propylheptanol

C8 Alkyl glucoside

Fatty acids, reaction products with triethanolamine, 
di-Me sulfate, quaternized

2-Ethylhexanol ethoxylate

EC-nr.: 414-420-0
Registreringsnummer: 01-
0000016147-72-0001 

CAS-nr.: 94095-35-9
EC-nr.: 302-242-5 

CAS-nr.: 26468-86-0

Xn; R22,R41
Acute tox. 4;H302;
Eye Dam. 1;H318;

Xi; R41
Eye Dam. 1;H318; 

Xi; R36/38

Xi; R41
Eye Dam. 1;H318;

< 5 %

< 1 %

< 1 %

< 1 %

Innånding

Passende brannslukningsmidler

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Brann- og eksplosjonsfarer

Øyekontakt

Hudkontakt

Svelging

Annen informasjon

Informasjon til helsepersonell
Akutte symptomer og virkninger

Ved innånding av sprøytetåke skal personen straks bringes ut i frisk luft og
holdes i ro.

Ikke relevant.

Ikke relevant. Produkten inte brännbar.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

Ikke relevant.

Skyll med vann. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

Skyll straks med vann i flere minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 

Se avsnitt 4,1

Se avsnitt 4.1
Ögonkontakt: Kan ge övergående sveda och rodnad.

Drikk et par glass vann eller melk. IKKE framkall brekning. Kontakt lege 
hvis ikke alt ubehag gir seg.



6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.4. Henvisning til andre avsnitt

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
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Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Metoder for opprydding og
rengjøring

Unngå utslipp av større mengder til avløp.

Små mengder løses/fortynnes med vann og spyles til avløp. Store mengder søl: Søl 
demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende materiale.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering Unngå kontakt med øynene.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse
8.1. Kontrollparametere

8.2. Eksponeringskontroll

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Åndedrettsvern

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Håndvern

Øyevern

Kommentarer

Oppbevaring
Annen informasjon

Spesielle bruksområder

Annen informasjon om grenseverdier

Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.

Ingen spesielle forholdsregler.

Hansker anbefales ved langvarig bruk. Gummihansker anbefales.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

Ingen anbefaling angitt.

Oppbevares frostfritt. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

Ingen anbefaling angitt.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger
Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform
Farge
Lukt
pH (handelsvare) 
Smeltepunkt/smeltepunktintervall
Relativ tetthet
Løselighet i vann

Væske.
Blå
Parfymeduft
Verdi: ~ 9
Verdi: 0 °C
Verdi: 1010 kg/m3 vid 15 grader C.  
Helt løslig



AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
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10.1. Reaktivitet

Potensielle akutte effekter

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Innånding

Øyekontakt

Hudkontakt

Svelging

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Reaktivitet

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste.

Direkte kontakt kan medføre irritasjon.

Langvarig eller gjentatt kontakt kan forårsake irritasjon.

Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Ingen.

Det er ingen kjente forhold som kan føre til en farlig situasjon.

Ingen anbefaling angitt..

Ingen spesielle.

Ingen farlige spaltningsprodukter.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft 
Arvestoffskader

Ingen spesielle helsefarer angitt. 
Ingen spesielle helsefarer angitt.

Persistens og nedbrytbarhet

Akvatisk, kommentarer

Produktet er bionedbrytbart.

Ingen anbefaling angitt.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjon: Forventes ikke å være bioakkumulerende
12.3. Bioakkumuleringsevne

Mobilitet Produktet er oppløselig i vann.
12.4. Mobilitet i jord



Side 5 av 6Hamron Vaxschampo / Vokssjampo

14.1. FN-nummer

14.3. Transportfareklasse(r)

14.5. Miljøfarer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.4. Emballasjegruppe

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Spesielle forholdsregler

Andre relevante opplysninger

PBT vurderingsresultat

Miljøopplysninger, konklusjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Emballasjen er klassifisert som farlig
avfall

Avfallskode EAL

Annen informasjon

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig
gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Ingen spesiell destruksjonsmetode nødvendig.

Nei

Nei

EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
EAL: 150102 emballasje av plast
EAL: 150110 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av 
farlige stoffer.

Ingen anbefaling angitt.

Ingen anbefaling angitt.

Emballasjen bør samles inn for gjenbruk. Emballasjen må være tom (drypptørr).

AVSNITT 14: Transportopplysninger

AVSNITT 13: Disponering

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
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15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Lover og forskrifter

Leverandørens anmerkninger

Liste over relevante R-setninger (i
seksjon 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i
seksjon 2 og 3).

Versjon

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad

Utarbeidet av

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er
gjennomført

Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. 
desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner 
av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur 
og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning 
(EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets 
direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 
93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Forskrift av 5 mai 2010 om en-
dring av forskrift av 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere fastsatt av 
Direktoratet for brann- og elsikkerhet.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R22 Farlig ved svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H302 Farlig ved svelging.

1

JULA AB

PIA BJÖRNBERG

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som 
var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og 
er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som 
er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på 
emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produk-
tet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på 
brukerens eget ansvar.

Nei

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

AVSNITT 16: Andre opplysninger


